
Abrera Eire School of english contact@eireschoolofenglish.com www.eireschoolofenglish.com   
Escola d'angles per a totes les edats 

amb preparació de certificats 

Abrera El cangur llumlloret@gmail.com
Centre de suport familiar i acadèmia 

de repàs escolar

Abrera Transportes Moratallas tere@transdaos.com www.transdaos.com 
Empresa de transport de mercaderies 

nacional

Martorell Finques Rosanes comercial@finquesrosanes.com www.finquesrosanes.com  
Immobiliària amb compra, vende i 

lloguer de propietats en general

Martorell Serra Xarcuters lacompra@xarcuteriaserra.com www.xarcuteriaserra.com 
Venda de productes artesanals propis 

del sector càrnic i altres

Martorell Gili Industrial comercial@giliindustrial.com www.giliindustrial.com 
Ferreteria i subministraments 

industrials per a empreses

Martorell Dressmobile jordi@dressmobile.es www.dressmobile.es 
Venda d'accessoris i fundes per a 
mòbils amb servei de reparació

Martorell Recull B recullb@recullb.es www.recullb.es 
Gestió i transport de residus amb 

compravenda de materials
Olesa de 

Montserrat
Cooperativa del Montserratí cooperativa@agromontserrati.cat www.agromontserrati.cat   

Serveis varis als treballadors i 
empresaris del camp

Abrera Pastisseria Duch duveoleguer@gmail.com www.pastisseriaduch.com 
Elaboració i venda de pastisseria 
artesanal amb servei de càtering

Abrera Myriam Val - Personal Shoper myriamvalboutique@hotmail.com
Botiga i Show Room de roba femenina 

amb Personal Shoper

Esparreguera Mohe assessors hola@mo-he.es www.mo-he.es 
Serveis de gestoria i assessoria per a 

empreses i particulars

Esparreguera Le Doux Collage ledouxcollage@gmail.com www.ledouxcollage.es 
Venda de pastisseria creativa amb 

cursos de formació

Esparreguera Ceràmiques Sedó taller@ceramiques-sedo.com www.ceramiques-sedo.com
Taller i venda de ceràmica artística, 

decorativa i recordatoris 

Esparreguera Minipiu info@minipiu.com www.minipiu.com 
Botiga en línia de productes artesans 

fets a mà per a infants

Esparreguera Cervesa Artesana Eighth Sun eighth8sun@gmail.com
www.cervesaeighthsun.wixsite.c

om/eighthsun/cerveses
Elaboració i venda de diverses 

cerveses artesanes pròpies

Martorell El petit de la vila annabisbal@gmail.com www.elpetitdelavila.com 
Venda de joguines i altres productes 

per a infants fins 5 anys

Martorell Titu's kids titus@tituskids.com https://tituskids.com
Venda de joguines i altres productes 

educatius infantils

Martorell La Casa Handmade info@lacasahandmade.es www.lacasahandmade.es 
Venda de treballs manuals i productes 

de costura amb cursos

Martorell Cultius Cal Mas cultiuscalmas@gmail.com www.cultiuscalmas.cat 
Cultiu i distribució de productes 
agraris bio, naturals i ecològics

Martorell 2a Oportunitat
martorellsegonaoportunitat@yahoo.co

m
Compravenda de productes nous i 

segona mà i col·leccionisme

Martorell Kari modes by Mari mari.s.melero@gmail.com
Compravenda de productes nous i de 

segona mà i col·leccionisme

Martorell Flos estudi floral flosestudi@gmail.com
Venda de plantes i arrenjaments 

florals amb cursos i tallers

Martorell Yatra info@yatradecoracio.com www.yatradecoracio.com/es
Venda de mobiliari, artesania i 

decoració exòtica oriental

Martorell Eccostore info@eccostore.eu
Serveis energètics renovables amb 

assessoria i productes

Martorell Gili Industrial comercial@giliindustrial.com www.giliindustrial.com 
Ferreteria i subministraments 

industrials per a empreses

Martorell Dressmobile jordi@dressmobile.es www.dressmobile.es 
Venda d'accessoris i fundes per a 
mòbils amb servei de reparació

Martorell Obsidian Shop cristinamontespete@gmail.com www.obsidianshop.es 
Venda en línia de roba, accessoris i 

complements per a dona

Participants 10è Concurs d'Iniciatives Empresarials del Baix Llobregat Nord

Creació llocs de treball

Millor comerç
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Olesa de 
Montserrat

Xics i Petits xellcortada@hotmail.com
Botiga de roba infantil fins a la talla 14 

exclusiva de la marca Name It
Olesa de 

Montserrat
Llenceria Pecat dolç / Destí 

moda home
info@pecatdolc.com

www.pecatdolc.com / 
www.destimoda.com

Venda de llenceria i roba d'home amb 
marques exclusives

Sant Andreu de 
la Barca

@l Teu gust gustavo_alberto_rojas@hotmail.es 
Venda gourmet de cafe, te, xocalates i 

altres
Sant Andreu de 

la Barca
Fera Iberica Peninsular jez3012@gmail.com www.feraiberica.com 

Servei de reciclatge amb la 
compravenda de residus

Sant Andreu de 
la Barca

Copysab copysab@hotmail.com
Copisteria amb servei de disseny, 

estampació i merchandising
Sant Esteve 
Sesrovires

Tinta i vi - Estudi d'art Marta 
Arañó

info@tintaivi.com www.tintaivi.com
Activitats i tallers de pintura amb el vi 

com a material principal

Abrera Recursos Propios francesc@recursos-propios.com www.recursos-propios.com
Empresa de formació amb la tècnica 

Mindfulness

Abrera Eire School of english contact@eireschoolofenglish.com www.eireschoolofenglish.com   
Escola d'angles per a totes les edats 

amb preparació de certificats 

Abrera El cangur llumlloret@gmail.com
Centre de suport familiar i acadèmia 

de repàs escolar

Abrera Pastisseria Duch duveoleguer@gmail.com www.pastisseriaduch.com 
Elaboració i venda de pastisseria 
artesanal amb servei de càtering

Abrera Myriam Val - Personal Shoper myriamvalboutique@hotmail.com
Botiga i Show Room de roba femenina 

amb Personal Shoper

Abrera V.P.M. uve.pe.eme@gmail.com www.vpm.cat 
Serveis audiovisuals amb mapping, 

animació i producció de vídeo

Esparreguera Timinglog egarcia@timinglog.com www.timinglog.com 
Serveis informàtics amb un programa 

de control de personal 

Esparreguera Mohe assessors hola@mo-he.es www.mo-he.es 
Serveis de gestoria i assessoria per a 

empreses i particulars

Esparreguera Le Doux Collage ledouxcollage@gmail.com www.ledouxcollage.es 
Venda de pastisseria creativa amb 

cursos de formació

Esparreguera Ceràmiques Sedó taller@ceramiques-sedo.com www.ceramiques-sedo.com
Taller i venda de ceràmica artística, 

decorativa i recordatoris 

Esparreguera Cervesa Artesana Eighth Sun eighth8sun@gmail.com
www.cervesaeighthsun.wixsite.c

om/eighthsun/cerveses
Elaboració i venda de diverses 

cerveses artesanes pròpies

Esparreguera Tapeonme tapeonme@tapeonme.com www.tapeonme.com 
Plataforma streaming de música tots 

els generes per escoltar

Martorell Almudena Martín Hair Salon almumartin77@gmail.com
Serveis de saló de bellesa, perruqueria 

i maquillatge

Martorell Finques Rosanes comercial@finquesrosanes.com www.finquesrosanes.com  
Immobiliària amb compra, vende i 

lloguer de propietats en general

Martorell My Box Martorell myboxmartorell@gmail.com
Serveis de lloguer d'espais de 

magatzem amb Coworking

Martorell Viatges Travelonia viatges@travelonia.cat www.travelonia.cat 
Agència de viatges amb serveis 
d'assessorament i reserves d'oci

Martorell Grisphoto hola@gris.photo www.gris.photo
Serveis de fotografia professional per 

a empreses i particulars

Martorell La Casa Handmade info@lacasahandmade.es www.lacasahandmade.es 
Venda de treballs manuals i productes 

de costura amb cursos

Martorell Check & Choose info@checknchoose.com www.checknchoose.com 
Plataforma digital per a usuaris de 

practiques profesionals

Martorell Flos i estudi floral flosestudi@gmail.com
Venda de plantes i arrenjaments 

florals amb cursos i tallers

Martorell Ala Psicologia ala.psicologia@gmail.com www.alapsicologia.com 
Centre de psicologia general sanitària 

per a totes les edats

Martorell Somia Viatges rosa@somiaviatges.com www.somiaviatges.com 
Agencia de viatges amb organitzacio 

d'esdeveniments

Martorell Studio Central On Off info@studiocentral.es www.studiocentral.es 
Serveis fotogràfics professionals amb 

cursos i club de fotògrafs

Martorell Yatra info@yatradecoracio.com www.yatradecoracio.com/es
Venda de mobiliari, artesania i 

decoració exòtica oriental

Martorell 7 Ciències 7cienciesacademia@gmail.com
Acadèmia de reforç escolar i tècniques 

d'estudi per a estudiants

Martorell Eccostore info@eccostore.eu
Serveis energètics renovables amb 

assessoria i productes

Martorell Catering Casanovas info@cateringcasanovas.com www.cateringcasanovas.com 
Serveis de càtering i menjar cuinat per 

a empreses i particulars

Martorell Moment Gestalt info@momentgestalt.com www.momentgestalt.com 
Serveis sociosanitaris per a persones 

amb dependencia i gran

Martorell Recull B recullb@recullb.es www.recullb.es 
Gestió i transport de residus amb 

compravenda de materials

Millor empresa serveis
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Olesa de 
Montserrat

P.A.U. Olesa info.pauolesa@gmail.com www.pauolesa.cat 
Serveis sociosanitaris per a persones 

amb dependència i gran
Olesa de 

Montserrat
Fusion by Joserra & Africa peluqueria.africa@hotmail.com www.africaoliveras.com 

Assessoria en moda i bellesa a 
perruqueries amb cursos

Olesa de 
Montserrat

Cooperativa del Montserratí cooperativa@agromontserrati.cat www.agromontserrati.cat  
Serveis varis als treballadors i 

empresaris del camp
Sant Andreu de 

la Barca
Activa't activat.sab.gym@gmail.com www.gimnasioactivat.es 

Espai d'oci i esport amb classes i tallers 
per a totes les edats

Sant Andreu de 
la Barca

Isaac Valero Osteopatia & 
Quiromassatge

info@isaacvalero.com www.isaacvalero.com 
Centre de terapies manuals 

especialitzats en quiropractica
Sant Andreu de 

la Barca
Forma't i avança magarce.ic@gmail.com www.magarce.com 

Consultoria en prevenció de riscos 
laborals amb cursos de formació

Sant Andreu de 
la Barca

Copysab copysab@hotmail.com
Copisteria amb servei de disseny, 

estampació i merchandising
Sant Andreu de 

la Barca
Centre d'Estudis El Palau ce.elpalau@gmail.com www.elpalauschool.com 

Escola d'anglès per a totes les edats 
amb preparació de proves

Sant Andreu de 
la Barca

Celsius - Consultoria 
Meteorològica

info@celsius.cat www.celsius.cat 
Serveis de consultoria meteorològica 

per a empreses
Sant Esteve 
Sesrovires

Tinta i vi - Estudi d'art Marta 
Arañó

info@tintaivi.com www.tintaivi.com
Activitats i tallers de pintura amb el vi 

com a material principal
Sant Esteve 
Sesrovires

Saneseco laura.halminen@saneseco.es www.saneseco.es 
Serveis d'assessoria i formació de 

sanejament en sec amb venda

Abrera Dietètica Martin doloresmartingarcia41@gmail.com
martindietetica.multiespacioswe

b.com
Venda d'alimentació bio, dietètica i 
natural amb serveis professionals

Martorell Perruqueria Única forteaservotimones@gmail.com 
Serveis de perruqueria i estètica amb 

venda de productes

Martorell Serra Xarcuters lacompra@xarcuteriaserra.com www.xarcuteriaserra.com 
Venda de productes artesanals propis 

del sector càrnic i altres

Martorell Ca l'Eva eva0707@hotmail.es
Venda de productes artesanals propis 

del sector aviram i altres
Sant Andreu de 

la Barca
@l Teu gust gustavo_alberto_rojas@hotmail.es 

Venda gurmet de cafe, te, xocalates i 
altres

Abrera
INS Voltrera - Kamaleon Gum - 

Millor idea jové ESO
amarti28@xtec.cat www.insvoltrera.org

Xiclet multicolor i multisabor, per 
gaudir una bona estona

Abrera
INS Voltrera - DquadS - Millor 

idea jové ESO
amarti28@xtec.cat www.insvoltrera.org

Botiga especialitzada en drons amb 
venda i serveis

Abrera
INS Voltrera - Cerealis - Millor 

idea jové ESO
amarti28@xtec.cat www.insvoltrera.org

Botiga especialitzada en la venda i 
degustació de cereals

Abrera
INS Voltrera - Dynasim - Millor 

idea jové ESO
amarti28@xtec.cat www.insvoltrera.org

Sales antiestres innovadores amb 
tranquaments d'objectes

Esparreguera
INS El Castell - Double Enn 

Sports - Millor idea jove 
ggomez@ieselcastell.net www.ieselcastell.net

Botiga de roba esportiva amb les grans 
marques del mercat

Esparreguera
INS El Cairat - SafeMeals - 
Millor idea jove Batxillerat

enebot@xtec.cat agora.xtec.cat/inselcairat
Bioindicador colorimètric per la 

indústria càrnia

Martorell
INS Joan Oró - Follow Millor 

idea jove cicles formatius
agalind4@xtec.cat www.institutjoanoro.cat

GPS per controlar mascotes en espais 
oberts a l'aire lliure

Martorell
INS Joan Oró - La Mediterrania - 

Millor idea jove cicles 
agalind4@xtec.cat www.institutjoanoro.cat

Massa de pizza en esprai per a fer 
pizzes més ràpidament

Martorell
INS Joan Oró - Monts - Millor 

idea jove cicles formatius
agalind4@xtec.cat www.institutjoanoro.cat Elaboració i venda de cervesa artesana

Martorell
INS Joan Oró - Oasis Shoes - 

Millor idea jove cicles 
agalind4@xtec.cat www.institutjoanoro.cat

Fabricació i venda de 
calcat ecològic amb disseny

Martorell
INS Joan Oró - Territori - Millor 

idea jove cicles formatius
agalind4@xtec.cat www.institutjoanoro.cat

Restaurant de productes km 0 entre 
vinyes amb turisme

Martorell
INS  Joan Oró - Iloc - Millor idea 

jove cicles formatius
jguitart@xtec.cat www.institutjoanoro.cat

GPS per a vehicles antirobatoris i de 
localització

Martorell
INS  Joan Oró - Vita Change - 

Millor idea jove cicles 
jguitar8@xtec.cat www.institutjoanoro.cat

Producció i comercialització de bosses 
naturals d'iuca

Olesa de 
Montserrat

INS Daniel Blanxart i Pedrals - 
Plataforma Atenció Usuaris - 

lvalles2@xtec.cat www.insdanielblanxart.cat 
Cooperativa de serveis sociosanitaris 

amb formació

Millors idees jove de negoci

Millor parada de Mercat
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	Empreses

